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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 12. zasedání dne 14.05.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0364/R12/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0483-12-P01.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0365/R12/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) III. Středomoravskou leteckou poutí pořádanou Odbočkou Svazu letců České
republiky č. 22 - generála Janouška - Přerov, IČ 75150158, v roce 2012;
2) akcí „Život ve svobodě" pořádanou Československým kulturním centrem
městyse Buchlovice, IČ 00290866, v roce 2012;
3) 12. ročníkem kulturně-společenského festivalu "Týden židovské kultury Holešov
2012" pořádaným městem Holešov, IČ 00287172,
4) divadelní přehlídkou dětí a mládežnických souborů "Fryštácký Špuntík"
pořádanou Základní uměleckou školou Morava, spol. s r. o., IČ 60724889, v roce
2012;
5) oslavami 130. výročí založení Gymnázia Kroměříž pořádanými Nadačním
fondem při Gymnáziu Kroměříž, IČ 00380750, a Gymnáziem Kroměříž,
Masarykovo náměstí 496, IČ 70843309, v roce 2012;
6) oslavami 110. výročí založení "Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži"
pořádanými Vyšší odbornou školou potravinářskou a Střední průmyslovou školou
mlékárenskou Kroměříž, p. o., IČ 47935936, v roce 2012;
7) Krajskou výstavou drobného zvířectva pořádanou Českým svazem chovatelů
Základní organizace Vsetín 1, IČ 70038210, v roce 2012;
8) národními aktivitami oslav Cyrilometodějského jubilea realizovanými
Arcibiskupstvím olomouckým, IČ 00445151;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 25.000 Kč Odbočce Svazu letců České republiky č. 22 - generála
Janouška - Přerov, IČ 75150158, na pořádání III. Středomoravské letecké pouti v
roce 2012;
2) ve výši 20.000 Kč Základní umělecké škole Morava, spol. s r. o., IČ 60724889,
na pořádání divadelní přehlídky dětí a mládežnických souborů "Fryštácký
Špuntík"v roce 2012;
3) ve výši 30.000 Nadačnímu fondu při Gymnáziu Kroměříž, IČ 00380750, na
pořádání oslav 130. výročí založení Gymnázia Kroměříž, v roce 2012;
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4) ve výši 30.000 Kč Vyšší odborné škole potravinářské a Střední průmyslové
škole mlékárenské Kroměříž, p. o., IČ 47935936, na pořádání oslav 110. výročí
založení "Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži", v roce 2012;
5) ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů Základní organizace Vsetín 1, IČ
70038210, na pořádání Krajské výstavy drobného zvířectva v roce 2012;
6) ve výši 30.000 Kč TJ SPORT CLUB MEZ, BRUMOV, IČ 18757561, na pořádání
5. ročníku turnaje v plážovém volejbalu - "Double B beach" v roce 2012;
7) ve výši 50.000 Kč Dechové hudbě Valaška, IČ 62180771, na vydání zvukového
hudebního nosiče CD Dechové hudby Valaška v roce 2012;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 20.000 Kč obci Topolná, IČ 00291421, na pořádání oslavy 80. výročí založení
fotbalového oddílu TJ Topolná v roce 2012.

3.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2011 dle přílohy č. 0451-12-P01;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0025/2012 dle přílohy č. 0451-12-P02;
2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2011 "bez
výhrad";
3. schválit poskytnutí dotací:
a) navýšení účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, o 12.500.000 Kč ze schválené výše 165.000.000 Kč
na výši 177.500.000 Kč, na stavební a strojní investice;
b) navýšení účelové neinvestiční dotace Městskému divadlu Zlín, p. o., IČ
00094838, o 400.000 Kč na celkových 1.400.000 Kč na kulturní činnost MDZ v
roce 2012;
c) obci Lužná, IČ 00304077, účelová investiční dotace ve výši 400.000 Kč na akci
"Vodovod Lužná, oblast Neratov";
d) o. p. s. Centrum pro seniory Zahrada, Bystřice pod Hostýnem, IČ 29295327,
účelové neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč na provoz a dovybavení centra
inventářem;
e) a. s. České dráhy, IČ 70994226, účelové investiční dotace ve výši 2.000.000 Kč
na rekonstrukci nádraží v Bylnici.

4.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R12/12

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 1242/16, ostatní plocha/silnice, p. č. 1242/1, ostatní
plocha/silnice, vše v k. ú. Hostětín, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 166-308/2011 a č. 165-308/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 24, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Velehrad, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1090/44, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Zlín, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v
pozemcích p. č. 378/24, ostatní plocha/zeleň, p. č. st. 2828, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- umístění a provozování účastnického rozvaděče na pozemku p. č. st. 2828 na
objektu č. p. 1512, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě a účastnického
rozvaděče,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.700 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. st. 1533, zastavěná plocha a nádvoří,
včetně 1 ks jistící skříně na pozemku p. č. st. 1533 na objektu č. p. 234, vše v k. ú.
Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně
jistící skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a
omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.900 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování plynárenského zařízení STL plynovodu v pozemku p. č.
1073/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Těšánky, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 130-35/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč + DPH;
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN včetně opěrných bodů - sloupů (5 ks) na pozemku p. č. 4843/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Boršice u Buchlovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 958-39401/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN
včetně opěrných bodů - sloupů,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 29.300 Kč + DPH;
8. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného VOP CZ, s. p., se sídlem Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína,
PSČ 742 42, IČ 00000493, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování plynovodního řadu VTL plynovodu DN 100 v pozemcích
p. č. 2757/3, ostatní plocha/silnice, p. č. 2757/5, ostatní plocha/silnice, vše v k. ú.
Vrbětice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 16240008/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou plynovodního řadu VTL plynovodu DN 100,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč + DPH;
9. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a Povodím
Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 11, PSČ 601 75, Brno, IČ 70890013, dle přílohy
č. 0447-12-P01.

5.

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0368/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 2510/7, ostatní plocha,
- p. č. 2510/8, ostatní plocha,
- p. č. 2510/9, ostatní plocha,
- p. č. 2510/10, ostatní plocha,
- p. č. 2510/12, ostatní plocha,
- p. č. 2510/13, ostatní plocha,
- p. č. 2510/17, ostatní plocha,
- p. č. 2510/20, ostatní plocha,
- p. č. 2510/23, ostatní plocha,
- p. č. 2453/9, ostatní plocha,
- p. č. 2453/11, ostatní plocha,
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- p. č. 2453/12, ostatní plocha,
- p. č. 2453/13, ostatní plocha,
- p. č. 2453/14, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice, do
vlastnictví města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ
00284165;
2. pozemku
- p. č. 2453/10, ostatní plocha o výměře 404 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2063 -78/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice, do vlastnictví města Luhačovice, náměstí
28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165;
3. pozemků
- p. č. 1980/27, ostatní plocha,
- p. č. 1980/56, ostatní plocha,
- p. č. 1980/61, ostatní plocha,
- p. č. 1980/64, ostatní plocha,
- p. č. 1980/68, ostatní plocha,
- p. č. 1980/73, ostatní plocha,
- p. č. 1980/82, ostatní plocha,
- p. č. 1980/83, ostatní plocha,
- p. č. 1980/84, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 217 pro obec Luhačovice a k. ú.
Kladná-Žilín, do vlastnictví města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
4. staveb
- č. p. 3, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 3/1,
- bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 3/2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 626 pro obec a k. ú. Rymice, do
vlastnictví obce Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČ 00544558;
podmínkou bezúplatného převodu je písemný závazek obdarovaného vybudovat
na své náklady v převáděných objektech sociální zařízení přístupné i pro
návštěvníky expozic Muzea Kroměřížska, p. o., a následný závazek zřídit pro tyto
účely bezúplatné věcné břemeno ve prospěch Zlínského kraje;
5. pozemku
- p. č. 863/22, ostatní plocha, o výměře 154 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 389-8361/2011
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Brňov, do vlastnictví města
Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČ 00304387;
6. pozemků
- p. č. 2006/8, ostatní plocha, o výměře 1478 m2,
- p. č. 2006/9, ostatní plocha, o výměře 967 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1359-8571/2011
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová, do vlastnictví obce Zašová, Zašová 36, 756
51 Zašová, IČ 00304476;
7. pozemku
- p. č. 2561/13, ostatní plocha,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví Školní hospodářství, s. r. o.,
Velehradská 1469, 686 03 Staré Město, IČ 26938243;
8. pozemků
- p. č. 152/2, ostatní plocha,
- p. č. 248/6, zahrada,
- p. č. 2772/34, ostatní plocha,
- p. č. 2772/35, ostatní plocha,
- p. č. 2772/42, ostatní plocha,
- p. č. 2772/43, ostatní plocha,
- p. č. 2787/3, ostatní plocha,
- p. č. 2787/4, ostatní plocha,
- p. č. 2813/2, ostatní plocha,
- p. č. 2813/5, ostatní plocha,
- p. č. 2813/7, ostatní plocha,
- p. č. 2813/8, ostatní plocha,
- p. č. 2813/12, ostatní plocha,
- p. č. 2813/17, ostatní plocha,
- p. č. 2813/20, ostatní plocha,
- p. č. 2813/21, ostatní plocha,
- p. č. 2813/22, ostatní plocha,
- p. č. 2814/2, ostatní plocha,
- p. č. 2814/3, ostatní plocha,
- p. č. 2814/6, ostatní plocha,
- p. č. 2814/7, ostatní plocha,
- p. č. 3184, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Roštín, do
vlastnictví obce Roštín, Roštín 450, 768 03 Roštín, IČ 00287695;
9. pozemků
- p. č. 4/1, ostatní plocha,
- p. č. 4/2, ostatní plocha,
- p. č. 6/2, ostatní plocha,
- p. č. 6/3, ostatní plocha,
- p. č. 6/4, ostatní plocha,
- p. č. 6/6, ostatní plocha,
- p. č. 9/2, ostatní plocha,
- p. č. 9/4, ostatní plocha,
- p. č. 9/5, ostatní plocha,
- p. č. 608/1, ostatní plocha,
- p. č. 608/2, ostatní plocha,
- p. č. 608/3, ostatní plocha,
- p. č. 608/5, ostatní plocha,
- p. č. 608/7, ostatní plocha,
- p. č. 615/5, ostatní plocha,
- p. č. 642/2, ostatní plocha,
- p. č. 642/3, ostatní plocha,
- p. č. 642/6, ostatní plocha,
- p. č. 642/7, ostatní plocha,
- p. č. 642/8, ostatní plocha,
- p. č. 643/1, ostatní plocha,
- p. č. 643/2, ostatní plocha,
- p. č. 643/4, ostatní plocha,
- p. č. 643/6, ostatní plocha,
- p. č. 643/11, ostatní plocha,
- p. č. 644/1, ostatní plocha,
- p. č. 645/13, ostatní plocha,
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- p. č. 645/22, ostatní plocha,
- p. č. 645/23, ostatní plocha,
- p. č. 691/5, ostatní plocha,
- p. č. 691/9, ostatní plocha,
- p. č. 691/10, ostatní plocha,
- p. č. 760/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Buchlovice, do
vlastnictví městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice, IČ
00290866;
10. pozemku
- p. č. 3463/103, ostatní plocha, o výměře 2564 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 4357-28/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví Slováckých strojíren,
akciové společnosti, Nivnická 1763, 688 28 Uherský Brod, IČ 00008702;
11. pozemků
- p. č. 3249/2, ostatní plocha, o výměře 154 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 4130-138/2002,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kroměříž,
- p. č. 246/6, ostatní plocha, o výměře 322 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 327-138/2002,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy,
- p. č. 246/8, ostatní plocha, o výměře 48 m2,
- p. č. 296/1, ostatní plocha, o výměře 417 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 440-12/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy,
do vlastnictví města Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ 00287351;
12. pozemků
- p. č. 1069/2, ostatní plocha,
- p. č. 1069/3, ostatní plocha,
- p. č. 1069/5, ostatní plocha,
- p. č. 1069/9, ostatní plocha,
- p. č. 1069/13, ostatní plocha,
- p. č. 1069/14, ostatní plocha,
- p. č. 1069/15, ostatní plocha,
- p. č. 1069/16, ostatní plocha,
- p. č. 1069/17, ostatní plocha,
- p. č. 1069/18, ostatní plocha,
- p. č. 1069/19, ostatní plocha,
- p. č. 1069/46, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 84 pro obec a k. ú. Zlámanec, do
vlastnictví obce Zlámanec, Zlámanec 95, 687 12 Bílovice, IČ 00368687;
B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. nemovitostí
- objektu č. p. 837, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. st. 2086/1 a p.
č. st. 2086/2,
- p. č. st. 2086/1, zastavěná plocha a nádvoří,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5183 pro obec Valašské Meziříčí, k.
ú. Krásno nad Bečvou, do vlastnictví Ing. Vladimíra Buše, Kouty 1280, 757 01
Valašské Meziříčí, za cenu ve výši 5,400.000 Kč;
2. pozemku
- p. č. 3653/5, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1723-7/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov, do vlastnictví Radka Zapletala, U Letiště
1324, 769 01 Holešov, za cenu výši 8.332 Kč;
3. pozemku
- p. č. 486/12, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 264 pro obec a k. ú. Bělov, do
vlastnictví ČR - Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, IČ
67981801, za cenu ve výši 4.270 Kč;
4. nemovitostí
a)
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1634,
- p. č. st. 1634, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1884,
- p. č. st. 1884, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1891,
- p. č. st. 1891, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 1906, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2410/1, trvalý travní porost,
- p. č. 2410/2, trvalý travní porost,
- p. č. 2410/3, trvalý travní porost,
- p. č. 2516/1, trvalý travní porost,
b)
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/1,
- p. č. st. 1845/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/2,
- p. č. st. 1845/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/3,
- p. č. st. 1845/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/4,
- p. č. st. 1845/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/5,
- p. č. st. 1845/5, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/6,
- p. č. st. 1845/6, zastavěná plocha a nádvoří,
c)
- objektu bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 2936,
d)
- p. č. 7037, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví města Staré Město, nám. Hrdinů
100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, za cenu výši 1,556.704 Kč;
5. pozemků
- p. č. 77/1, zahrada,
- p. č. 3190, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Roštín, do
vlastnictví obce Roštín, Roštín 450, 768 03 Roštín, IČ 00287695, za cenu ve výši
14.631 Kč + DPH;
6. pozemků
- p. č. st. 3/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 696 m2,
odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 583–104/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rymice,
- p. č. st. 3/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1, ovocný sad,
- p. č. 3/1, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 626 pro obec a k. ú. Rymice,
do vlastnictví obce Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČ 00544558, za cenu ve
výši 140.910 Kč;
7. pozemků
- p. č. st. 5624/8, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 5624/9, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín do
spoluvlastnictví DANEB a. s., Točitá 1964/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 26904268
(id. podíl 873/5000), Ing. Antonína Duchtíka, Středová 4595, 760 05 Zlín (id. podíl
86/1000), Interhotelu Moskva a. s., náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, IČ 46347623
(id. podíl 136/25000), Aloise Machů, Nad Stráněmi 4677, 760 05 Zlín (id. podíl
63/1000), JUDr. Zdeňka Nováka, Přílepy 184, 769 01 Holešov (id. podíl 84/1000),
Jiřího Svobody, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín (id. podíl 122/1000), Jindřicha
Vičíka, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, (id. podíl 12031/50000) a Ing. Josefa
Vojáčka, Hrazanská 1036, 763 26 Luhačovice (id. podíl 11217/50000), za cenu ve
výši 62.500 Kč;
8. pozemků
- p. č. 3963/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 3964, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 3965, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín,
- p. č. 3966, ostatní plocha, o výměře 156 m2,
odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 6421-55/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín,
do vlastnictví Ing. Aleše Wenzela, Havlíčkova 3049/31, 796 01 Prostějov, za cenu
ve výši 174.023 Kč.

6.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
I. schválit:
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:

9/33

R12/12

A. bezúplatným převodem pozemků nebo jejich částí:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Kladná-Žilín:
- p. č. 1976/8, ostatní plocha,
- p. č. 1980/6, ostatní plocha,
- p. č. 1980/7, ostatní plocha,
- p. č. 1980/35, ostatní plocha,
- p. č. 1980/45, ostatní plocha,
- p. č. 1980/55, ostatní plocha,
- p. č. 1980/60, ostatní plocha,
- p. č. 1980/67, ostatní plocha,
- p. č. 1980/71, ostatní plocha,
- p. č. 1980/77, ostatní plocha,
- p. č. 1980/80, ostatní plocha,
- p. č. 1980/85, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice:
- p. č. 2453/16, ostatní plocha,
- p. č. 2453/17, ostatní plocha,
- p. č. 2510/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
3.
vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
- p. č. 2179/4, ostatní plocha,
- p. č. 2179/6, ostatní plocha,
- p. č. 2179/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Staré Město:
- p. č. 1332, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Nové Město:
- p. č. 2023/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 15535/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 12579/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ
00304450;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Držková:
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- p. č. 2027, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Všetuly:
- p. č. 1009/9, ostatní plocha,
- p. č. 1009/10, ostatní plocha,
- p. č. 1009/11, ostatní plocha,
- p. č. 1009/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
10. odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 266-2/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
- p. č. 118, ostatní plocha, o výměře 682 m2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nítkovice:
- p. č. 1924/102, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Počenice - Tetětice a k. ú. Počenice:
- p. č. 967/40, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Roštín:
- p. č. 2772/36, ostatní plocha,
- p. č. 2772/38, ostatní plocha,
- p. č. 2807/6, ostatní plocha,
- p. č. 2813/6, ostatní plocha,
- p. č. 2813/9, ostatní plocha,
- p. č. 2813/10, ostatní plocha,
- p. č. 2813/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Roštín, Roštín 450, 768 03 Roštín, IČ
00287695;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Buchlovice:
- p. č. 232/4, ostatní plocha,
- p. č. 645/5, ostatní plocha,
- p. č. 645/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08
Buchlovice, IČ 00290866;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlámanec:
- p. č. 1069/7, ostatní plocha,
- p. č. 1069/8, ostatní plocha,
- p. č. 1069/20, ostatní plocha,
- p. č. 1069/40, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Zlámanec, Zlámanec 95, 687 12 Bílovice, IČ
00368687;

11/33

R12/12

16. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 4357-28/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 3463/102, ostatní plocha,
od Slováckých strojíren, akciové společnosti, Nivnická 1763, 688 28 Uherský Brod,
IČ 00008702;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kroměříž:
- p. č. st. 5923, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 10001 od města Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01
Kroměříž, IČ 00287351;
B. úplatným převodem pozemků nebo jejich částí:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Francova Lhota a k. ú. Pulčín:
- p. č. 1223/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 328 od Ladislava Zádrapy, bytem Pulčín 58, 756 12 Horní
Lideč, Marie Zádrapové, bytem Pulčín 58, 756 12 Horní Lideč za cenu ve výši
12.080 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
a)
- p. č. 6016/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1805 od Blanky Kocurkové, bytem Halenkov 641, 756 03
Halenkov za cenu ve výši 520 Kč;
b)
- p. č. 6016/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1717 od Ing. Boženy Janíkové, bytem Halenkov 274, 756 03
Halenkov za cenu ve výši 1.240 Kč;
c)
- p. č. 6016/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 937 od Jiřího Kopeckého, bytem Halenkov 15, 756 03
Halenkov za cenu ve výši 5.560 Kč;
d)
- p. č. 6016/97, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 255 od Petra Kopeckého, bytem Halenkov 563, 756 03
Halenkov za cenu ve výši 5.720 Kč;
e)
- p. č. 6016/96, ostatní plocha,
- p. č. 6016/99, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2264 od Josefa Kopeckého, bytem Jablůnka 417, 756 23
Jablůnka nad Bečvou za cenu ve výši 3.600 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 511/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 611 od Věry Pražanové, bytem Karolín 6, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 30.120 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1509/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1631 od Věry Pražanové, bytem Karolín 6, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 3.080 Kč;

12/33

R12/12

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u
Litenčic:
- p. č. 1321/1, ostatní plocha,
- p. č. 1321/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 204 od Františka Králíka, bytem Švermova 1337/7, 266 01
Beroun 1 za cenu ve výši 6.080 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sulimov:
- p. č. 605/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 629 od Zemědělského podniku Kvasicko, a.s., se sídlem
Trávník 123, 767 01 Kroměříž, IČ 65278844 za cenu ve výši 4.800 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
a)
- p. č. 3304/9, ostatní plocha,
- p. č. 8158/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1486 od Viktora Šůstka, bytem Ostrožská 553, 687 25 Hluk,
Marcely Šůstkové, bytem Ostrožská 553, 687 25 Hluk za cenu ve výši 29.360 Kč;
b)
- p. č. 3304/127, ostatní plocha,
- p. č. 3304/166, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1055 od Marie Vlkové, bytem Hliníky 1308, 687 25 Hluk za
cenu ve výši 2.250 Kč;
c)
- p. č. 3304/172, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4667 od NIOB FLUID s.r.o., se sídlem Ostrožská 1003, 687
25 Hluk, IČ 27712541 za cenu ve výši 700 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
- p. č. 5441/12, ostatní plocha,
- p. č. 5441/14, ostatní plocha,
- p. č. 5441/95, ostatní plocha,
- p. č. 5441/99, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 384 od Vladimíra Zemánka, bytem Na Chmelnici 1946, 688 01
Uherský Brod za cenu ve výši 7.950 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vysoké Pole:
a)
- p. č. 2366/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 922 od Marie Gardavské, bytem Pod Rubanisky 261, Těšov,
687 34 Uherský Brod 3, Michaely Gardavské, bytem Pod Rubanisky 261, Těšov,
687 34 Uherský Brod 3, Milana Gardavského, bytem Pod Rubanisky 261, Těšov,
687 34 Uherský Brod 3, za cenu ve výši 5.360 Kč;
b)
- p. č. 4406/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 881 od Jaroslava Mozgvy, bytem Vysoké Pole 8, 763 25
Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 1.160 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kelníky:
- p. č. 1524/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 49 od Ludmily Gregůrkové, bytem Zlámanec 113, 687 12
Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Hladišové, bytem Prakšice 228, 687 56
Prakšice za cenu ve výši 3.760 Kč;
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11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov:
- p. č. 1502/48, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1335 od manželů Ing. Petra a Ing. Sylvy Košackých, oba
bytem Santražiny 1396, 760 01 Zlín 1 za cenu ve výši 900 Kč;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 32195/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 237 od manželů Františka a Drahomíry Blahošových, oba
bytem Pradlisko 24, Ludkovice, 763 41 Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši
1.160 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podkopná Lhota:
- p. č. 1254/27, ostatní plocha,
- id. 1/2 p. č. 1254/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 381 a č. 442 od manželů Josefa a Alice Matůšů, oba bytem
Dostihová 471, 763 15 Slušovice za cenu ve výši 820 Kč;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u
Luhačovic:
- id. 1/2 p. č. 888/46, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 188 od Vlasty Zámečníkové, bytem Horní Lhota 15, 763 23
Dolní Lhota za cenu ve výši 400 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 1119/152, ostatní plocha,
- p. č. 4423, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín od spoluvlastníků DANEB a.s., se
sídlem Točitá 1964/34, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 26904268 (id. podíl
110/1000), Ing. Antonín Duchtík, bytem Středová 4595, Zlín, PSČ 760 05 (id. podíl
58/1000), Alois Machů, bytem Nad Stráněmi 4677, Zlín, PSČ 760 01 (id. podíl
63/1000), Ing. Jaromír Minář, bytem K Západi 2079/15, Řečkovice, 621 00 Brno
(id. podíl 30/1000), JUDr. Zdeněk Novák, bytem Přílepy 184, 769 01 Holešov (id.
podíl 84/1000), Miroslav Pečinka, bytem Lukov č. e. 136, 763 17 Lukov u Zlína (id.
podíl 115/1000), JUDr. Petr Rozsypal, bytem Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, PSČ
760 01 (id. podíl 75/1000), Jiří Svoboda, bytem náměstí Práce 2512, Zlín, PSČ 760
01 (id. podíl 93/1000), Ing. Libor Trpělka, bytem Azurová 2190/29, Řečkovice, 621
00 Brno (id. podíl 30/1000), RNDr. Milan Urban, bytem náměstí Práce 2512, Zlín,
PSČ 760 01 (id. podíl 75/1000), Stanley Vachuta, bytem náměstí Práce 2512,
Zlín, PSČ 760 01 (id. podíl 63/1000), Jindřich Vičík, bytem náměstí Práce 2512,
Zlín, PSČ 760 01, id. podíl 115/1000), Ing. Josef Vojáček, bytem Hrazanská 1036,
Luhačovice, PSČ 763 26 (id. podíl 89/1000) za cenu ve výši 126.000 Kč;
C. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací v rozsahu a dle podmínek
uvedených v příloze č. P01;
II. zrušit
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0240/Z10/10 ze dne 17.03.2010 - bod A. 9.;
- č. 0538/Z17/11 ze dne 21.09.2011- bod B. 32. o);
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod. III. oo);
- č. 0776/Z26/04 ze dne 20.10.2004 – bod. II. d) 1.;
- č. 0138/Z07/09 ze dne 16.09.2009 – bod. B. 24. a);
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod. I. n);
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod. III. pp) 3;
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předává
po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí
do vlastnictví Zlínského kraje
- nemovitosti uvedené v bodech I. A. 1. - 15. a B. 1. - 14. tohoto usnesení k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860;
- nemovitost uvedenou v bodu I. A. 16. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická
1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437;
- nemovitost uvedenou v bodu I. A. 17. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01
Kroměříž, IČ 47934832.

7.

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro obec Mikulůvka a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0370/R12/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0110/2012 dle přílohy č. 0453-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení dotace obci Mikulůvka, IČ
00304107, na nákup zásahového dopravního automobilu o částku 100.000 Kč na
celkovou částku 450.000 Kč dle přílohy č. 0453-12-P02.

8.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0371/R12/12

ukládá
Základní umělecké škole Otrokovice, Školní 806, 765 02 Otrokovice, IČ 00839311,
za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 6.080 Kč,
dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č.
8/2012, uvedeného v příloze č. 0452-12-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0112/2012 dle přílohy č. 0452-12-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, vyhovět žádosti Základní školy
Kostelec u Holešova, č. p. 191, 768 43 Kostelec u Holešova, IČ70842761, o
prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.881 Kč, dle přílohy č.
0452-12-P06.
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9.

PO - platový výměr ředitelky PO, prodloužení jmenování a vzdání se
pracovního místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0372/R12/12

stanovuje
s účinností od 01.06.2012 plat paní RNDr. Aleně Gallové, ředitelce Gymnázia
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0449-12-P01;
bere na vědomí
vzdání se pracovního místa pana Miroslava Špidly, ředitele Domova s chráněným
bydlením Zlín, p. o., IČ 70850887, dle přílohy č. 0449-12-P02;
schvaluje
prodloužení jmenování pana PhDr. Antonína Sobka, ředitele Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p. o., IČ 89982 na dobu určitou od 01.07.2012 do 31.12.2013, dle
přílohy č. 0449-12-P03;
prodloužení jmenování paní Bc. Jarmily Kojecké, ředitelky Domova s chráněným
bydlením Fryšták, p. o., IČ 70850950 na dobu určitou od 01.07.2012 do
31.12.2012, dle přílohy č. 0449-12-P04.

10.

PO - platové výměry ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury a
sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0373/R12/12

stanovuje
s účinností od 01.06.2012 plat vybraným ředitelům příspěvkových organizací v
oblasti kultury a sociálních služeb, kterým se z v y š u j í příplatky za vedení a
osobní příplatky, dle přílohy č. 0457-12-P01 a 0457-12-P02.

11.

Zpráva o činnosti komisí Rady Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0374/R12/12

bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady Zlínského kraje a plnění usnesení přijatých
komisemi Rady Zlínského kraje za rok 2011 dle přílohy č. 0455-12-P01.
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13.

SPZ Holešov - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0375/R12/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0114/2012 dle přílohy č. 0443-12-P01.

14.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0376/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
připojení k distribuční soustavě uzavřené dne 11.11.2008 mezi Zlínským krajem a
společností E.ON Distribuce a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, za podmínek dle přílohy č. 0439-12-P01;
schvaluje
1. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, PSČ: 602
00, IČ 70890013, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brně, oddíl
A, vložka 13565, strpět:
a) umístění objektu zaústění melioračního kanálu, jehož údržba byla provedena v
rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 1
Příprava území, retence a odvod dešťových vod, SO 114 Úprava melioračního
kanálu (souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací vydal Městský úřad
Holešov, Odbor životního prostředí dne 20.04.2009 pod č. j. ŽP/7459/2009/Ve), na
pozemkové parcele p. č. 373/2 v k. ú. Zahnašovice,
- vstup a vjezd na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a opravami
objektu zaústění melioračního kanálu, v rozsahu dle geometrického plánu č. 20423/2012 ze dne 13.03.2012,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 160,-Kč + DPH, s tím,že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
b) umístění stavby koryta Mojeny, vybudované v rámci stavby Investiční příprava
území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 1 Příprava území, retence a odvod
dešťových vod, SO 112 – Přeložka Mojeny – 1. etapa, k níž byl vydán Městským
úřadem v Holešově, Odborem životního prostředí kolaudační souhlas č. j.
ŽP/3588/24138/2009/Ve ze dne 13.11.2009, na pozemkové parcele p. č. 2243/3 v
k. ú. Holešov,
- vstup a vjezd na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a opravami
stavby koryta Mojeny,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 21 128,-Kč + DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká
1024/11a, PSČ: 130 00, IČ 45797072, zapsaného v obchodním rejstříku u
Městského soudu Praze, oddíl A, vložka 6664, strpět:
- umístění a provozování výtlačného potrubí kanalizace, vybudovaného v rámci
stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod
splaškové a průmyslové odpadní vody, k níž byl vydán Městským úřadem Holešov,
Odborem životního prostředí kolaudační souhlas č. j. ŽP/4035/27345/2009/Ve ze
dne 30.11.2009, na pozemkové parcele p. č. 313/6 v k. ú. Třebětice,
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- vstup a vjezd na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami a údržbou
výtlačného potrubí kanalizace, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1052141/2009 ze dne 22.09.2009,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč bez DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj.

15.

Veřejná zakázka "Koncové prvky projektu IVVS ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0377/R12/12

schvaluje
předběžné oznámení a "Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky" "Koncové prvky
projektu IVVS ZK" dle přílohy č. 0440-12-P01.

16.

Zdravotnictví - Rekonstrukce kuchyně KM nemocnice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0378/R12/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Kroměřížská nemocnice a. s. - Rekonstrukce kuchyně - dodávka stavby“
dle přílohy č. 0442-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel VW WACHAL a. s., se
sídlem Tylova 220/17, Kroměříž, IČ 25567225;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova
220/17, Kroměříž, IČ 25567225, dle přílohy č. 0442-12-P02.

17.

Zdravotnictví - UHN - Centrální objekt - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0379/R12/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Centrální objekt - Infrastruktura“ dle
přílohy č. 0445-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložilo sdružení dodavatelů CGM Czech,
a. s., se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, IČ 49973215, a Chládek a Tintěra,
Pardubice, a. s., se sídlem Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice,
IČ 25253361;
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2. uzavření smlouvy o dílo se sdružením dodavatelů CGM Czech, a. s., se sídlem
Táborská 1148, 251 01 Říčany, IČ 49973215, a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.
s., se sídlem Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361,
dle přílohy č. 0445-12-P02.

18.

Zdravotnictví - VSN - interní pavilon - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0380/R12/12

schvaluje
dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
694/3/170/119/06/10 - 03/04/12 s názvem: "Vsetínská nemocnice, a. s. - výstavba
interního pavilonu" dle přílohy č. 0446-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu ZK schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0026/2012 dle přílohy č. 0446-12-P02,
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0023/2012 dle přílohy č.0446-12-P03.

19.

Školství - Konzervatoř Kroměříž - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0381/R12/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Konzervatoř PJV Kroměříž - stavební úpravy" dle přílohy č. 0444-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Konzervatoř PJV
Kroměříž - stavební úpravy", kterou předložil dodavatel PTÁČEK - pozemní stavby
s. r. o., se sídlem Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město, IČ 25896873;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby s dodavatelem PTÁČEK - pozemní
stavby s. r. o., se sídlem Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město, IČ 25896873, dle
přílohy č. 0444-12-P02.

20.

Školství - SOU Valašské Klobouky - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0382/R12/12

schvaluje
a) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
875/3/150/327/05/12 „SOU Valašské Klobouky - Rekonstrukce kotelen, rozvodů a
topných těles“ dle přílohy č. 0482-12-P01;
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b) rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 12/2012 příspěvkové organizace
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 0005 4771, na akci „SOU Valašské Klobouky - Rekonstrukce kotelen,
rozvodů a topných těles“, dle přílohy č. 0482-12-P02, za podmínky schválení
poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
c) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, na rok 2012, dle přílohy
č. 0482-12-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) rozpočtové opatření č. ZZK/0028/2012 dle přílohy č. 0482-12-P04;
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 2.153 tis. Kč příspěvkové organizaci Střední
odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky,
IČ 0005 4771, na akci „SOU Valašské Klobouky - Rekonstrukce kotelen, rozvodů
a topných těles“;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská
456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 0005 4771, výkonem funkce investora a
zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce „SOU Valašské Klobouky - Rekonstrukce kotelen, rozvodů a topných těles“.

21.

Doprava - dodatek č. 13 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0383/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 13 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh
č. 0431-12-P01 a č. 0431-12-P02.

22.

Projekt Velehrad 2013 - změna č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0384/R12/12

schvaluje
změnu č. 2 projektu Velehrad 2013 ve znění dle přílohy č. 0467-12-P01.
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23.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - vydavatelská činnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0385/R12/12

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu
kulturních aktivit a akcí v členění:
1. ČESKÁ ARCHEOLOGICKÁ SPOLEČNOST SDRUŽENÍ ARCHEOLOGŮ ČECH,
MORAVY A SLEZSKA, Praha,
IČ 00444651, ve výši 10.000 Kč na projekt:
Sborník Archeologie Moravy a Slezska
2. Občanské sdružení Matice velehradská, Velehrad, IČ 27049825
ve výši 35.000 Kč na projekt:
Zázračně vytrysklý pramen: sala terrena velehradského kláštera
3. Ing. Jan Štika, Frenštát pod Radhoštěm,
ve výši 15.000 Kč na projekt:
Jaroslav Štika: Valaši a Valašsko
4. PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D., Uherský Brod
ve výši 20.000 Kč na projekt:
Protifašistický odboj na Uherskobrodsku v letech 1939 - 1945, I. díl (Uherský
Brod a jeho nejbližší okolí)
5. SOLITON.CZ, občanské sdružení, Brno, IČ 69652368
ve výši 30.000 Kč na projekt:
Komenský: Vševýchova
6. Občanské sdružení Dům na skále, Valašské Meziříčí, IČ 26621002
ve výši 10.000 Kč na projekt:
Dřevěný toleranční kostel ve Velké Lhotě
7. Atelier Comenius,eu, o. s., Uherský Brod, IČ 22908811
ve výši 10.000 Kč na projekt:
Poselství J. A. Komenského současné Evropě
b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje dle přílohy č. 0463-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
kultury Zlínského kraje na podporu vydavatelské činnosti v členění:
1. Matice Svatohostýnská, o. s., Bystřice pod Hostýnem, IČ 00206776
ve výši 30.000 Kč na projekt:
50 osobností Svatého Hostýna
2. Alagia Alessandro, Štěpánská 629, 11000 Praha 1 a Alagiaová Jana, K
Hájenkám 341, 76321 Slavičín
ve výši 10.000 Kč na projekt:
Zámek Ořechov - historie a současnost

21/33

R12/12

3. obec Zděchov, IČ 00304450
ve výši15.000 Kč na projekt:
Kamenní svědkové valašské historie ve Zděchově.

24.

Kultura - dotace MK ČR, změna závazného ukazatele na platy a OON,
navýšení příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0386/R12/12

bere na vědomí
dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace Krajskou knihovnu Františka
Bartoše, příspěvková organizace, ve výši 30.000 Kč dle přílohy č. 0466-12-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/109/2012 dle přílohy č. 0466-12-P02;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady na rok
2012 dle přílohy č. 0466-12-P04 příspěvkových organizací:
a) Krajská knihovna Františka Bartoše,
b) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
c) Muzeum regionu Valašsko;
3. navýšení příspěvku na provoz na rok 2012 dle přílohy č. 0466-12-P03
příspěvkových organizací:
a) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
b) Muzeum regionu Valašsko.

25.

Kultura - dodatek ke smlouvě o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0387/R12/12

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavíraného
mezi Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ
00094889, a Statutárním městem Zlínem, IČ 00283924, dle přílohy č. 0465-12P01.

26.

Kultura - dodatek ke zřizovací listině Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0388/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00899082, dle přílohy č.
0464-12-P01.
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27.

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0389/R12/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0105/2012 dle přílohy č. 0485-12-P01.

28.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0390/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0437-12-P01.

29.

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - navýšení vyrovnávací platby a
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0391/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení vyrovnávací platby Energetické
agentuře Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, na rok 2012 o částku 1.255.000
Kč dle dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku
veřejné služby dle přílohy č. 0436-12-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0117/2012 dle přílohy č. 0436-12-P05.

30.

PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova, DT2 projekty na
zpracování územních plánů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0392/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních účelových dotací na
realizaci projektů na zpracování územních plánů v souladu s pravidly PF02-12
Podprogram na podporu obnovy venkova dle přílohy č. 0435-12-P01 v členění:
1. Obec Pozděchov, IČ 00304204, dotace ve výši 126.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/105 Zpracování územního plánu Pozděchov;
2. Obec Třebětice, IČ 00544540, dotace ve výši 69.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/120 Územní plán Třebětice - návrh;
3. Obec Valašská Polanka, IČ 00304361, dotace ve výši 144.000 Kč, na projekt
PF02-12 DT2/078 KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VALAŠSKÁ POLANKA;
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4. Obec Prlov, IČ 00304212, dotace ve výši 123.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/099 Územní plán PRLOV;
5. Obec Vidče, IČ 00304433, dotace ve výši 245.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/085 Návrh ÚPN;
6. Obec Vigantice, IČ 00304441, dotace ve výši 83.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/118 Územní plán Vigantice;
7. Obec Pržno, IČ 00635782, dotace ve výši 120.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/127 Územní plán Pržno;
8. Obec Střítež nad Bečvou, IČ 00635839, dotace ve výši 114.000 Kč, na projekt
PF02-12 DT2/128 Územní plán Střítež nad Bečvou;
9. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dotace ve výši 119.000 Kč, na projekt
PF02-12 DT2/093 ÚP Starý Hrozenkov - etapa Návrh;
10. Obec Janová, IČ 00851841, dotace ve výši 171.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/091 Územní plán Janová;
11. Obec Vysoké Pole, IČ 00284700, dotace ve výši 102.000 Kč, na projekt PF0212 DT2/119 Zpracování ÚP Vysoké Pole;
12. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 113.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/129 Zpracování návrhu územního plánu Nedašov;
13. Obec Tečovice, IČ 00568741, dotace ve výši 180.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/086 Nový územní plán obce Tečovice;
14. Obec Prakšice, IČ 00291277, dotace ve výši 110.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/113 Zpracování územního plánu;
15. Obec Racková, IČ 00284386, dotace ve výši 192.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/095 Územní plán Racková;
16. Obec Rajnochovice, IČ 00287661, dotace ve výši 205.000 Kč, na projekt PF0212 DT2/088 Územní plán Rajnochovice;
17. Obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, dotace ve výši 110.000 Kč, na projekt
PF02-12 DT2/089 Územní plán Podhradní Lhota;
18. Městys Litenčice, IČ 00287431, dotace ve výši 114.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/123 Územní plán Litenčice;
19. Obec Prusinovice, IČ 00287644, dotace ve výši 156.000 Kč, na projekt PF0212 DT2/096 Územní plán Prusinovice;
20. Obec Ludkovice, IČ 00284157, dotace ve výši 126.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/107 Územní plán obce Ludkovice;
21. Obec Oznice, IČ 00304140, dotace ve výši 108.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/106 Návrh Územního plánu Oznice;
22. Obec Vlachovice, IČ 00284670, dotace ve výši 132.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/124 Návrh územního plánu Vlachovice;
23. Obec Žítková, IČ 00542351, dotace ve výši 75.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/111 Územní plán obce Žítková;
24. Městys Osvětimany, IČ 00291218, dotace ve výši 150.000 Kč, na projekt
PF02-12 DT2/131 Územní plán Osvětimany;
25. Obec Biskupice, IČ 00283771, dotace ve výši 126.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/087 ÚP obce Biskupice;
26. Obec Velká Lhota, IČ 00304409, dotace ve výši 114.000 Kč, na projekt PF0212 DT2/100 Územní plán Velká Lhota;
27. Obec Pašovice, IČ 00542326, dotace ve výši 119.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/103 Územní plán obce Pašovice;
28. Obec Haluzice, IČ 00837288, dotace ve výši 50.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/108 ÚZEMNÍ PLÁN;
29. Obec Machová, IČ 00568651, dotace ve výši 52.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/079 Projekt na zpracování územního plánu;
30. Obec Sazovice, IČ 00568716, dotace ve výši 73.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/080 Územní plán Sazovice;
31. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 57.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/092 Územní plán Hostišová - návrh;
32. Obec Oldřichovice, IČ 00568678, dotace ve výši 50.000 Kč, na projekt PF0212 DT2/094 Územní plán Oldřichovice;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0116/2012 dle přílohy č. 0435-12-P04.

31.

PF04-12 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0393/R12/12

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací v rámci PF04-12 Podprogram "Podpora
ekologických aktivit v kraji" v členění dle přílohy č. 0434-12-P02:
a) Muzejní společnost Valašské Meziříčí, IČ 14612488, ve výši 27.000 Kč na
projekt PF04-12/112 Multimediální publikace "Valašské louky a pastviny - dědictví
našich předků",
b) ZO č. 76/17 ČSOP Javorníček Valašské Meziříčí, IČ 70893675, ve výši 60.000
Kč na projekt PF04-12/102 Beskydský poutník-aktivity EVVO zaměřené na
poznávání,ochranu přírody a kulturní dědictví Valašska,
c) Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, ve výši 57.000 Kč na projekt
PF04-12/124 Ekologická olympiáda pro středoškoláky ve Zlínském kraji,
d) ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky, IČ 46276394, ve výši 60.000 Kč na
projekt PF04-12/123 Poznávejme a chraňme přírodní a kulturní dědictví kolem nás,
e) ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, IČ 47930268, ve výši 50.000 Kč na projekt
PF04-12/113 Ekocentrum Planorbis 2012/13,
f) Líska, o. s., pro EVVO ve Zlínském kraji se sídlem ve Vsetíně, IČ 28558863, ve
výši 86.000 Kč na projekt PF04-12/101 Naše školní zahrada jako přírodní učebna praktická metodická pomoc školám a školským zařízením
g) Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat se sídlem v Hostětíně, IČ 65841638,
ve výši 34.000 Kč na projekt Příroda v řemeslech a tradicích,
h) Dědictví Velkých Karlovic, o. s., IČ 26602962, ve výši 64.000 Kč na projekt
PF04-12/115 Přírodní a kulturní dědictví valašských Karpat pro další generace,
i) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 0843547,
ve výši 48.000 Kč na projekt PF04-12/108 Žáci žákům,
j) Dům dětí a mládeže Astra Zlín, p. o., IČ 75833514, ve výši 14.000 Kč na projekt
Ekologické výukové programy.

32.

Veřejná zakázka "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0394/R12/12

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Geodetické práce v
rámci projektu NATURA 2000 ve ZK" dle příloh č. 0433-12-P01 a č. 0433-12-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství a vedoucímu Odboru řízení
dotačních programů předložit zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky
na geodetické zaměření lokalit v termínu do 30.06.2012.
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33.

Projekt "Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji", rozpočtová
opatření - Programový fond ORJ 200

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0395/R12/12

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve
Zlínském kraji", dle příloh č. 0459-12-P01 a 0459-12-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0108/2012 dle přílohy č. 0459-12-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0106/2012 dle přílohy č. 0459-12-P06;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0111/2012 dle přílohy č. 0459-12-P07;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Prevencí
proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji" v souladu s projektovým rámcem dle
přílohy č. 0459-12-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory na projekt
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost včetně všech povinných
příloh v termínu do 01.06.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
"Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji" v termínu do 01.06.2012.

34.

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0396/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2013, dle přílohy č. 0461-12-P01 až 0461-12-P04.

35.

Sociální služby - změna investičního fondu v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0397/R12/12

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2012, dle přílohy č. 0460-12-P01.
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36.

Sociální služby - zrušení sociální služby, bezúplatný převod majetku na
město Fryšták a sloučení příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0398/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje za podmínky, že nejpozději do 15.11.2012 bude
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vyjádřen souhlas s níže
navrhovaným způsobem využití staveb č. p. 381, 382, 383, Fryšták, schválit:
1. zrušení sociální služby typu chráněné bydlení, identifikátor služby 8287571,
poskytované v Domově s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace,
IČ 70850950, k 31.12.2012;
2. sloučení Domova pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, se
sídlem Hradská 82,763 17 Lukov (přejímající příspěvková organizace) a Domova s
chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950, se sídlem
Komenského 381, 763 16 Fryšták (zanikající příspěvková organizace), s účinností
od 01.01.2013 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové
organizace na přejímající organizaci vyjma práva hospodaření k nemovitosti
specifikované v příloze č. 0462-12-P04;
3. vynětí movitého majetku, dle přílohy č. 0462-12-P03, k 31.12.2012, který se
vztahuje k poskytování služby chráněné bydlení v Domově s chráněným bydlením
Fryšták, příspěvková organizace, a který je obsažen v inventurním soupise
vypracovaném k 31.12.2011, z majetku předaného k hospodaření Domovu s
chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950, a darování
tohoto majetku městu Fryšták, IČ 00283916, s účinností od 01.01.2013;
4. uzavření darovací smlouvy k movitému majetku s městem Fryšták, IČ
00283916, dle příloh č. 0462-12-P02 a č. 0462-12-P03;
5. bezúplatný převod nemovitosti včetně veškerých jejích součástí a příslušenství
ze spoluvlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
uhradí obdarovaný, a to stavby č. p. 381, 382, 383, občanské vybavenosti, na
pozemcích p. č. 19/1, 19/2,19/3, id. podíl 3/4 zapsané v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
1550 pro obec a k. ú. Fryšták, do vlastnictví města Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ 00283916, dle darovací smlouvy uvedené v příloze č. 0462-12-P04 a č.
0462-12-P05.

37.

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0399/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 14 ke Zřizovací listině Sociálních
služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 00092096, dle přílohy č.
0458-12-P01.
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38.

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
nemocnicím na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0400/R12/12

vyslovuje souhlas
1. se změnou č. 1 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, pro rok 2012, dle přílohy č. 0473-12P03;
schvaluje
1. požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 843/2/170/153/02/12
"Kroměřížská nemocnice a. s. Sanace můstku u budovy F "Kroměřížské
nemocnice a. s., Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č.
0473-12-P06 o celkových nákladech 1.101.000 Kč.

39.

Zdravotnictví - navýšení závazného objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0401/R12/12

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2012 o částku 4.478 Kč na
konečnou výši 8.038.478 Kč u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí, IČ
00851710, dle přílohy č. 0471-12-P01.

40.

Zdravotnictví - Převody nemovitostí z vlastnictví kraje, dodatek ke smlouvě o
výpůjčce Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0402/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. úplatný převod nemovitého majetku, včetně veškerých jeho součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem
uhradí kupující:
1. pozemku
- p. č. 297/3, ostatní plocha, o výměře 64 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 412 pro obec Zlín a k. ú. Příluky u
Zlína, do vlastnictví Krajské nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, za cenu ve výši 26.269 Kč;
B. rozpočtové opatření č. ZZK/0027/2012 dle přílohy č. 0469-12-P01;
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schvaluje
uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o výpůjčce č. O/0101/2008/EKO uzavřené mezi
Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0469-12-P02.

41.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - smlouvy o
dodávkách vody a odvádění odpadních vod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0403/R12/12

schvaluje
uzavření smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod na dobu neurčitou s
účinností od data podpisu smluv mezi dodavatelem Slovácké vodárny a
kanalizace, a. s., se sídlem Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště, IČ
49453866, a Zlínským krajem jako odběratelem za cenu stanovenou ceníkem
dodavatele, dle příloh č. 0468-12-P01 až č. 0468-12-P03.

42.

Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0404/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení dle příloh č.
0476-12-P01 až č. 0476-12-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0113/2012 dle přílohy č. 0476-12-P05.

43.

Školství - investiční fondy, dodatek inv. požadavku, pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0405/R12/12

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, dle přílohy č. 0477-12P01;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0477-12P02;
3. dodatek č. 1 investičního požadavku akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
851/2/150/316/03/12 s názvem "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Stavební úpravy budovy H pro přestěhování pekárny" dle přílohy č. 0477-12-P03;
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pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce:
1. "Základní umělecká škola Vsetín - nákup koncertního křídla Yamaha"
příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906,
2. "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - Stavební úpravy budovy H pro
přestěhování pekárny" příspěvkovou organizaci Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, IČ 47934832,
3. "SŠ-COPT Uherský Brod - nákup CNC soustruhu" příspěvkovou organizaci
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816,
4. "ISŠ-COP a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí - Oprava
vodovodního řádu" příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola - Centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí, IČ 00851574,
5. "VOŠP a SPŠM Kroměříž - nákup užitkového automobilu" příspěvkovou
organizaci Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola
mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936,
6. "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - Oprava objektu A, Bobrky 466" příspěvkovou
organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878,
7. "ZUŠ Uherský Brod - pořízení movitého majetku" příspěvkovou organizaci
Základní umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552,
8. "SZŠ a VOŠZ Zlín - oprava technických rozvodů Domova mládeže"
příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Zlín, IČ 00226319,
9. "Střední odborná škola Otrokovice - vybudování systémů pro přenos dat"
příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198.

44.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0406/R12/12

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 40.705.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0481-12-P01 na celkovou částku
335.711.125 Kč.

45.

Školství - smlouva o nájmu, smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0407/R12/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Základní školou a Mateřskou školou
Všemina, okres Zlín, příspěvkovou organizací, IČ 71004106, a příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Zlín, IČ 00838926, a to od 01.09.2012 na
dobu neurčitou dle přílohy č. 0475-12-P01 a č. 0475-12-P02;
2. uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou Luhačovice, příspěvkovou
organizací, IČ 49156608, a příspěvkovou organizací Střední odborná škola
Luhačovice, IČ 61715999, a to od 01.09.2012 na dobu neurčitou dle přílohy č.
0475-12-P04 a č. 0475-12-P05.
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46.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0408/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských
zařízení dle příloh č. 0474-12-P01 až č. 0474-12-P05.

47.

Veřejná zakázka "Rozšíření portálu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0409/R12/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Rozšíření portálu" formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle příloh č. 0478-12-P01 až č. 0478-12-P15 výzvou zájemcům
uvedeným v příloze č. 0478-12-P16 a současným uveřejněním zadávací
dokumentace na profilu zadavatele a webových stránkách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., RNDr. Ludmila
Bernátková, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Zdeňka Foltýnová,
Mgr. Petra Pilčíková, Renata Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Zdeňka
Foltýnová;
3. hodnoticí komisi ve složení: RNDr. Ludmila Bernátková, Ing. Aleš Skopalík
Ph.D., Ing.Bc. Miroslav Trávníček, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Jiří Fux, a náhradníky Ing. Jitka Hlavačková Ph.D., MBA, Ing. Filip Pastuszek, Ing. Radovan Výsmek, Ing.
Lukáš Valouch, Jakub Řeha.

48.

Veřejná zakázka "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0410/R12/12

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Poskytování služeb
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany
životního prostředí pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem" dle příloh č. 0479-12-P01 a č. 0479-12-P02;
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zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 047912-P03.

49.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0411/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o
financování grantových projektů:
1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2943/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0005 uzavřené s
příjemcem Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., třída Tomáše Bati 21,
761 90, Zlín, IČ 27688313, dle přílohy č. 0480-12-P02;
2. dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2947/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0009 uzavřené s
příjemcem město Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271 dle příloh č. 0480-12-P04 a č. 048012-P05;
3. dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2549/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0020 uzavřené s
příjemcem Základní škola Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, se sídlem U Pálenice 1620, 686 04, Uherské Hradiště, IČ
70989958, dle přílohy č. 0480-12-P07;
4. dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2941/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021 uzavřené s
příjemcem Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod se
sídlem Nivnická 1781, Uherský Brod 688 01, IČ 14450437, dle přílohy č. 0480-12P09;
5. dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2562/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0125 uzavřené s
příjemcem Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace, se sídlem Školní
403, Slavičín 763 21, IČ 70871540, dle přílohy č. 0480-12-P11.
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50.

Rozpočtové opatření - Navýšení příjmů a výdajů Zaměstnaneckého fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0412/R12/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0024/2012 dle
přílohy č. 0484-12-P01.

51.

Směrnice SM/26/02/12 - Vnitřní kontrolní systém Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0413/R12/12

schvaluje
směrnici SM/26/02/12 - Vnitřní kontrolní systém Zlínského kraje dle přílohy č. 043812-P01.

52.

Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0414/R12/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0107/2012 dle přílohy č. 0486-12-P01.

53.

Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
13.06.2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0415/R12/12

schvaluje
návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
13.06.2012 uvedený v příloze č. 0456-12-P01.

Zlín 14. května 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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